
विद्यार्थीहरूको लावि जीिन परििर्तन िने 11 िटा सुझाि 

11 life changing tips for the students 
 

(1) िोजिािीका अिसि विने  विषय िोज्नुहोस (choose job opportunity subjects)  

कक्षा 8/9 पढ्दादखेि नै आफुलाई मन पने खिषय रोज्नहुोस, 

त्यो खिषयबाट के के गनन सखकन्छ त्यसको जानकारी खलनहुोस, 

सखजलो खिषयमा पास हुन सखजलो हुन्छ तर रोजगारीका अिसर कम हुन सक्छ, 

संसारका सबै भन्दा अफ्ठ्यारा खिषयहरू मथै, खफखजक्स, कैखमस्ट्री, एकाउखन्टंग, एकोनखमक्स र  खंललश ग्रामर हुन. 

यी मध्य कुनै एउटा खिषयमा दक्षता प्राप्त गनुनहोस. 

 

(2) कम्प्युटिको ज्ञान (computer knowledge)  

कक्षा 8/9 पढ्दादखेि नै कम्प्यटुर चलाउन खसक्नहुोस, 

नेपाली, अगं्रेजी र गखितको टा प खसक्नहुोस,  

कम्प्यटुरमा कम से कम Word, Excel, Powerpoint खसक्नहुोस,  

Video editing खसक्नहुोस, 

Photoshop and InDesign खसक्न ुभयो भने जागीर पक्का,  

त्यस पखछ रू दईु लाि जखत लगानी गरेर आफ्नो व्यिसाय पखन शरुु गनन सक्नहुुन्छ.  

 

(3) इन्टनतविप (Internship) 

खबहानको ्लस टु छ भने +2 पढ्दादखेि नै आफ्नो अध्ययनसँग खमल्ने के्षत्रमा प्रखशक्षि (Internship) गनुनहोस, 

यसका लाखग आफ्नो स्ट्कुल/कलेजका खप्रखन्सपल िा टीचरसंग सहयोग खलन सक्न ुहुन्छ.  

आफ्नो फैकल्टी िा खिषयसँग सम्पबखन्ित क्षेत्रमा भएका अिसरहरुको िोजी गनुनहोस. 

 

(4) सामावजक संजाल (social media) 

सामाखजक सञ्जाल चलाउँदा रोलका पेज, फेसबकु, खटकटक,  न्स्ट्टाग्राम  आखदमा समय बबानद गने पोस्ट्टमा नजानहुोस,  

फेसबकु, खटकटकमा पखन अिसरबारे जानकारी खदने पेजहरू छन,् खििकेशील भएर िोजी गनुनहोस, 

रमा ला यट्ुयबु खभखियो भन्दा पखन आफुलाई काम लालने खभखियोहरू हनेुनहोस र आफ्नो खस्ट्कल बढाउनहुोस,  

संघ-संस्ट्था, कम्पपनी र जानकारीमलूक पेजहरु ला क गने बानी गनुनहोस ्जसले गदान तपाईलें सामाखजक सञ्जाल चलाउँदा 

पखन अिसरहरूबारे जानकारी पाउन सक्नहुुन्छ.  

 

(5) अनलाइन कोसतहरू  (Online Courses) 

अखहले िेरै िबेसा टहरूले खनशलु्क अनलाईन कक्षाहरू सञ्चालन गरररहकेा छन, 

यट्ुयबुमा पखन थपुै कोसनहरू फ्री मा छन, 

फुसनदमा हुदँा यस्ट्ता कोसनहरू गनुनहोस, 

केखह कोसनहरू कम शलु्क खतरेर पखन गनन सखकन्छ.  

 

 

 



(6) उच्च विक्षा  (higher education) 

चार िषन बैचलर पढेर कलेजको सखटनखफकेटले मात्रै केखह हुदनै,  काम जानेको हुनपुछन,  

मास्ट्टसन खिग्री पढ्ने भनेको जाखगरमा पदोन्नतीको लाखग िा टीचर बन्नको लाखग हो, 

जाखगर छैन िा खटचर बन्न छैन भने मास्ट्टसन खिग्री नपढन,ु पछी गएर फ्रस्ट्टेशन भ न्छ.  

 

(7) उद्यमी (entrepreneur) 

यखद  तपाई ं उद्यमी बन्न चाहनहुुन्छ भने पखन केही िषन सम्पबखन्ित के्षत्रको कम्पपनीमा काम गनुनहोस, 

त्यहाँका खसका ले सफल र असल उद्यमी बन्न सहयोग पलुदछ, 

शरुुमा थोरै लगानीबाट व्यिसाय शरुु गनुनहोस, 

ऋिमा व्यिसाय शरुु नगनुनहोस. 

 

(8) पे्रम सम्पबन्ध (love affair) 

तपाई ं प्रेम सम्पबन्िमा हुनहुुन्छ भने पखन आफ्नो कररयरलाई सँगसँग ैलानहुोस,  

अध्ययनमा ध्यान खदनहुोस,् मायाले मात्रै जीिन चल्दनै, 

हुने िाला िा िालीलाई पखन जागीर िा व्यापार गनुन पछन भन्नहुोस, 

एकजनाको कमा ले राम्रो भखिष्य बनाउन सखकदनै, 

व्यापार गदान पखन आफ्नो मान्छेको साथ चाखहन्छ, 

सम्पबन्ि टुट्नमुा सबै भन्दा ठुलो हात आखथनकको हुन्छ त्यस पखछ अखिस्ट्िास. 

 

(9) बचर् (saving) 

जखत कमाउन ुहुन्छ त्यसको न्यनुतम 20% अिश्य बचत गनुनहोस,  

रू 5/10 हजार जखत जम्पमा भए पखछ सहकारीमा गनुनहोस िा शयेरको IPO मा लगानी गनुनहोस, 

खप्रखमयम खतनन सक्ने भए पखछ जीिन बीमा गराउनहुोस. 

 

(10) कमाउँिै िमाउिै (earning and enjoying)   

खनखित रकम बचत गरे पखछ बचतको ब्याज िा आयबाट प्राप्त भएको रकमले आफुलाई मन पने ठाउँमा घमु्पन जान,ु 

आत्मखनभनर भएर आफ्नै कमा ले घमुखफर गनुनको मज्जा बेललै हुन्छ, 

सन्सार फराखकलो छ र खजन्दगी अखनखित छ. 

 

(11) सहयोि िनुत (help to needy) 

दयाल ूर असल बन्नहुोस, 

आफ्नो भखिष्य सखुनखित गरे पखछ, मखहनाको 5/10 हजार िचन गनन सक्नहुुन्छ भने कुनै बेसहारालाई सहारा खदनहुोस, 

यसका लाखग काम गनन नसक्ने िदृ्धलाई सहयोग गनुन, 

पढ्न चाहने गरीब खिद्याथीलाई सहयोग गनुनहोस.   
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